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I. Konstytucyjne gwarancje ochrony
małżeństwa, rodziny i rodzicielstwa oraz

równości a Konwencja Rady Europy
o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy

wobec kobiet i przemocy domowej

Mariusz Bidziński, Marek Chmaj

1. Zagadnienia wprowadzające

Konwencja o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet
i przemocy domowej została przyjęta przez Komitet Ministrów Rady Europy
7.4.2011 r., a otwarcie do podpisu i ratyfikacji nastąpiło 11.5.2011 r.1. Rzecz-
pospolita Polska podpisała Konwencję 18.12.2012 r., a Prezydent ratyfikował
ją 13.4.2015 r. Jej wejście w życie miało miejsce pierwszego dnia miesiąca na-
stępującego po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia przez Polskę dokumentu
ratyfikacyjnego, tj. 1.8.2015 r. Polska jest 17 krajem Rady Europy, który raty-
fikował Konwencję.

W myśl założeń jej twórców, Konwencja ma być specjalną, najdalej idącą
umową międzynarodową poświęconą problematyce zapobiegania i zwalczania
przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej. Podkreślono w niej, że prze-
moc względem kobiet winna być traktowana zarówno jako naruszenie praw
człowieka, jak i forma dyskryminacji2. Konwencja opiera się na trzech zasad-

1  Warto przypomnieć, że idea powstania Konwencji zrodziła się podczas Szczytu Rady Eu-
ropy, który odbył się w Warszawie w maju 2005 r.

2  Celem określonym w preambule Konwencji jest stworzenie Europy wolnej od przemocy
wobec kobiet i przemocy domowej. Zgodnie z art. 1 Konwencja ma na celu:
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niczych elementach: zapobieganiu przemocy, ochronie ofiar przemocy oraz
ściganiu sprawców przemocy.

Przepisy Konwencji stanowią prawo powszechnie obowiązujące, przy czym
z jej treści (strony „uznają”, „zachęcają”, „zagwarantują”, „wspierają”, „po-
dejmą niezbędne działania”, „przyjmą niezbędne regulacje”) wynika, że nie
zawiera ona norm prawa bezpośrednio podlegających wykonaniu (kreujących
dla jednostek podstawę roszczeń). Jest jedynie deklaracją stron do stanowie-
nia i stosowania na jej podstawie regulacji prawnych gwarantujących realizację
celów określonych w Konwencji.

Konwencja została przyjęta w związku z potrzebą ochrony praw kobiet, za-
równo na etapie stanowienia, jak i stosowania prawa. Dostrzegalny jest fakt, że
na gruncie prawa międzynarodowego, zagwarantowana dotąd ochrona praw
kobiet przed przemocą, w tym przemocą domową, była zbyt ogólna, a przez
to mało skuteczna.

Konwencja ma charakter umowy międzynarodowej i zawiera oświadcze-
nia Stron w zakresie zobowiązań dotyczących przyjęcia regulacji prawnych
w celu zapobiegania przemocy, ochronie ofiar przemocy, ściganiu sprawców
przemocy (art. 4 Konwencji). Postanowienia Konwencji powinny być zatem
zgodne z zasadą przyzwoitej legislacji, umożliwiając zapewnienie skutecznej
ochrony kobiet przed przemocą, m.in. na etapie stanowienia prawa (uchwa-
lania aktów normatywnych wykonujących postanowienia Konwencji lub do-
stosowywania obowiązujących aktów).

W art. 3 Konwencji określone zostały definicje „przemocy wobec kobiet”,
„przemocy domowej”, „płci społeczno-kulturowej”, „przemocy wobec kobiet
ze względu na płeć”, „ofiary” oraz definicja „kobiety”3.

1) ochronę kobiet przed wszelkimi formami przemocy oraz zapobieganie, ściganie i eliminację
przemocy wobec kobiet i przemocy domowej;

2) przyczynienie się do eliminacji wszelkich form dyskryminacji kobiet oraz wspieranie rze-
czywistego równouprawnienia kobiet i mężczyzn, w tym poprzez wzmocnienie pozycji kobiet;

3) stworzenie szeroko zakrojonego planu ramowego, polityk i działań na rzecz ochrony
i wsparcia wszystkich ofiar przemocy wobec kobiet i przemocy domowej;

4) zacieśnianie międzynarodowej współpracy mającej na celu likwidację przemocy wobec ko-
biet i przemocy domowej;

5) zapewnienie wsparcia i pomocy organizacjom i instytucjom władzy wykonawczej w sku-
tecznej współpracy na rzecz wypracowania zintegrowanego podejścia do likwidacji przemocy wo-
bec kobiet i przemocy domowej.

3  Kontrowersje wśród części ekspertów, m.in. prof. UKSW dr hab. Marii Ryś, budzi użyta
w art. 3 lit. c Konwencji definicja „płci społeczno-kulturowej”, w tekście angielskim Konwencji
określonej jako gender, zaś w tekście francuskim jako genre. Zob. M. Ryś, Ratyfikacja Konwencji
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2. Konstytucyjne gwarancje ochrony małżeństwa,
rodziny i rodzicielstwa a przepisy Konwencji

Konstytucja RP z 2.4.1997 r. w art. 18 wskazuje, że: „Małżeństwo jako
związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znaj-
dują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. Przepis ten gwaran-
tuje ochronę prawną i opiekę państwa nad rodziną, macierzyństwem i rodzi-
cielstwem, a jednocześnie określa małżeństwo jako związek kobiety i mężczy-
zny. Ta dość ogólna deklaracja została skonkretyzowana m.in. w art. 70 ust. 3,
art. 71, czy w art. 72 Konstytucji RP, a ponadto znajduje rozwinięcie w wielu
rozwiązaniach ustawowych. Deklaracja ta pozostaje jednakże programową za-
sadą, określającą, że wskazane w niej dobro podlega ochronie i opiece Rzeczy-
pospolitej4.

Konstytucja, nakazując organom państwa uwzględnianie interesów (do-
bra) rodziny, określa jednocześnie beneficjentów tego prawa (członków ro-
dziny, gdyż to im przede wszystkim przysługuje zdolność bycia podmiotem
prawa konstytucyjnego) oraz minimalny standard ochrony i pomocy5. Nie bez
znaczenia dla ustalenia znaczenia gwarancji konstytucyjnych jest ich zakotwi-
czenie wprost w Rozdziale I Konstytucji, poświęconym podstawowym zasa-
dom ustroju. Oczywiście brzmienie przepisów konstytucyjnych nie stanowi
przeszkody w stanowieniu przepisów szczególnych, odnoszących się do pro-
mowania życia wolnego od przemocy, szczególnie w stosunku do kobiet.

Prawna ochrona małżeństwa, rodziny, rodzicielstwa i macierzyństwa
opiera się na poszanowaniu godności drugiego człowieka. Jurydyczna ana-
liza art. 30 Konstytucji RP wymaga postawienia kilku wniosków. Po pierw-
sze, ustrojodawca uznał, że godność człowieka jest „przyrodzona”. Oznacza to,
że człowiek nabywa godność wraz z momentem stania się istotą ludzką i że
jest ona przynależna każdemu z samego faktu bycia człowiekiem. Stąd wnio-
sek, że źródłem godności człowieka jest prawo naturalne, a nie prawo stano-
wione. Godność przysługuje człowiekowi niezależnie od tego, czy prawo po-
zytywne da temu wyraz w swoich tekstach6. Godność posiadają wszyscy, bez

Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej – następ-
stwa dla jednostki, Fronda 2008, Nr 47, s. 290–310.

4  Wyrok TK z 10.7.2000 r., SK 21/99, OTK 2000, Nr 5, poz. 144.
5  Wyrok TK z 15.11.2005 r., P 3/05, OTK-A 2005, Nr 10, poz. 115.
6  B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 170−171;

L. Garlicki, Prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2015, s. 93.
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wyjątku i bez różnic. Posiadaczami godności są zarówno dzieci, jak i doro-
śli, karani i niekarani, alkoholicy i abstynenci, jak również obywatele i cudzo-
ziemcy. Ustrojodawca nie rozstrzygnął, kiedy powstaje człowiek. Jest to pro-
blem rozwiązywalny bardziej na płaszczyźnie etycznej czy moralnej niż praw-
nej.

Po drugie, godność jest „niezbywalna”7. Cecha ta oznacza, że godność
jest przypisana każdemu człowiekowi przez całe jego życie. Podobnie jak nie
można zrzec się życia (można się pozbawić życia lub być go pozbawionym,
można też utracić życie) i nie można zrzec się człowieczeństwa, nie można
również zrzec się godności. Rozporządzanie godnością nie leży w możliwo-
ściach ani człowieka, ani organów władzy. Zachowywanie się w sposób nie-
odpowiadający godności osoby ludzkiej, czy też w formach jej uwłaczających,
nie wpływa na pozbawienie czy ograniczenie godności. Wręcz przeciwnie,
należy przeciwdziałać wszelkim niebezpieczeństwom grożącym uprzedmioto-
wieniem człowieka8.

Po trzecie, godność stanowi „źródło wolności i praw człowieka”. Jest to po-
niekąd odwołanie do praw naturalnych. Nabywając godność, człowiek nabywa
jednocześnie wolności i prawa, przy czym godność ta – a z nią również wol-
ności i prawa – jest przyrodzona i niezbywalna. Godność osoby ludzkiej nie
wynika zatem z wolności i praw człowieka, ale to wolności i prawa wynikają
z godności człowieka.

Po czwarte, godność człowieka jest „nienaruszalna”. Oznacza to, że nikt nie
może nikogo pozbawiać godności, ograniczać jej lub czasowo zawieszać, nawet
w sytuacjach nadzwyczajnych. Posiadaczami godności są zatem również osoby
pozbawione praw publicznych czy ubezwłasnowolnione całkowicie9. Nienaru-
szalność godności potwierdza zresztą Konstytucja w art. 233 ust. 1, zastrzega-
jąc, że: „Ustawa określająca zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i oby-

7  Zdaniem W. Skrzydło: „niezbywalność oznacza, że jednostka nie może zrzec się godności,
zaś nienaruszalność należy traktować jako zakaz pozbawiania godności człowieka, jak też jej ogra-
niczania przez osoby prywatne, władze publiczne czy organy państwowe”. Zob. Komentarz do
art. 30 Konstytucji RP, [w:] W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, War-
szawa 2013, s. 44.

8  Por. R. Sobański, Normatywność godności człowieka, [w:] Godność człowieka a prawa eko-
nomiczne i socjalne. Księga jubileuszowa wydana w piętnastą rocznicę ustanowienia Rzecznika
Praw Obywatelskich, Warszawa 2003, s. 24.

9  Zob. szerzej: K. Wojtyczek, Ochrona godności człowieka, wolności i równości przy pomocy
skargi konstytucyjnej w polskim systemie prawnym, [w:] K. Complak (red.), Godność człowieka
jako kategoria prawa, Wrocław 2002, s. 204.
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watela w czasie stanu wojennego i wyjątkowego nie może ograniczać wolności
i praw określonych w art. 30”.

Po piąte, poszanowanie i ochrona godności jest obowiązkiem władz pu-
blicznych. Wypływa stąd zobowiązanie dla wszystkich organów władzy pu-
blicznej nie tylko do poszanowania godności, ale również do jej ochrony. Or-
gany władzy publicznej muszą więc reagować w każdym przypadku, kiedy jest
naruszana lub łamana godność człowieka, a nawet kiedy jest ona ograniczana10.
Brak takiej reakcji może stać się podstawą do ingerencji właściwych podmio-
tów (np. organów wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego, czy Rzecznika Praw Obywatelskich). Może stać się również
podstawą do złożenia skargi na Polskę do Trybunału Praw Człowieka w Stras-
burgu11.

Z analizy art. 30 Konstytucji RP wypływa wniosek, że przepis ten jest normą
prawną w całym tego słowa znaczeniu. Nie można natomiast uważać go za de-
klarację programową Konstytucji, określającą odległe cele oraz środki ich re-
alizacji. Należy uznać, że art. 30 chroni godność człowieka nie tylko pośrednio,
ale że można również stosować go bezpośrednio. Wynika to zresztą expressis
verbis z art. 8 Konstytucji RP12.

Konwencja zobowiązuje zarówno jednostki, jak i organy państwa do po-
szanowania godności kobiet poprzez zwalczanie przemocy wobec nich, w tym
również przemocy domowej. Z art. 9 Konwencji wynika, że strony zobowią-
zują się do zachęcenia i wspierania, na wszystkich szczeblach, działań w zakre-
sie zwalczania przemocy wobec kobiet, podejmowanych przez odpowiednie
organizacje pozarządowe oraz przez społeczeństwo obywatelskie.

Należy podkreślić, że w ścisłym związku z godnością człowieka pozostaje
nietykalność osobista. Jej istotą jest zachowanie przez jednostkę swej integral-
ności, zarówno cielesnej, jak i psychicznej. Takie rozumienie nietykalności wa-
runkuje zakaz jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz, która mogłaby tę integral-
ność naruszyć. Artykuł 41 ust. 1 Konstytucji RP tę ogólną zasadę konkretyzuje

10  Por. B. Banaszak, Prawa człowieka i obywatela w nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Przegląd Sejmowy 1997, Nr 5, s. 59.

11 Zdaniem A. Zielińskiego środki służące ochronie godności powinny zależeć od sytuacji,
w której jednostka ludzka się znajduje. W konsekwencji rodzaj środków zmierzających do zapew-
nienia odpowiedniego poziomu życia zależeć będzie od takich okoliczności, jak wiek człowieka,
jego stan zdrowia, warunki rodzinne, klimat itp. Zob. A. Zieliński, Pojmowanie godności ludzkiej
w świetle praw ekonomicznych i socjalnych, [w:] Godność człowieka a prawa ekonomiczne i so-
cjalne..., op. cit., s. 53.

12 L. Garlicki, Komentarz do art. 30 Konstytucji, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2004, s. 14.
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na płaszczyźnie wolności osobistej i nietykalności osobistej. Wolność osobista
oznacza możliwość kształtowania przez jednostkę swojego zachowania zgod-
nie ze swoją wolą, w sposób nieograniczony przez jakiekolwiek inne czynniki
ludzkie.

Tak rozumiana wolność jest niepodważalna i niezbywalna. Stanowi źródło
i środek jej rozwoju osobistego oraz społecznego. Nie jest jednak absolutna,
prawo może ustanawiać jej granice. Granice te mają przeciwdziałać narusza-
niu wolności jednej osoby przez inną, służyć ochronie bezpieczeństwa, zdro-
wia. W doktrynie wyróżnia się dwa aspekty tak rozumianej wolności. Pierw-
szy z nich to aspekt pozytywny, który polega na tym, że jednostka może swo-
bodnie, zgodnie ze swoją wolą, kształtować swoje zachowania. Drugi zaś to
aspekt negatywny, sprowadzający się do zakazu ingerencji innych w sferę za-
strzeżoną dla jednostki. Jest to więc wolność od wkraczania w sferę integralno-
ści, tak fizycznej, jak i psychicznej13. Pozbawienie wolności osobistej oznacza
uniemożliwienie jednostce korzystania z tej wolności. Konstytucyjne pojęcie
pozbawienia wolności, którym ustrojodawca posłużył się w art. 41 Konstytu-
cji RP, nie ogranicza się jedynie do pozbawienia wolności w rozumieniu postę-
powania karnego, a więc do procesowego zatrzymania, tymczasowego aresz-
towania i kary pozbawienia wolności. Obejmuje ono wszelkie działania, które
prowadzą do pozbawienia jednostki wolności.

Określony w preambule Konwencji zakres zakazu stosowania przemocy,
tj. przemocy domowej, molestowania seksualnego, zawierania związków mał-
żeńskich pod przymusem, popełniania przestępstw w imię „honoru”, wpisuje
się w konstytucyjną gwarancję ochrony wolności i nietykalności cielesnej. Akty
przemocy ze swej natury ograniczają wolność człowieka poprzez wpływanie
na działania i ograniczanie swobody decyzji.

Granice dopuszczalnych ograniczeń praw i wolności jednostki formułuje
art. 31 ust. 3 Konstytucji RP: „Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytu-
cyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy,
gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub
porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności
publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naru-
szać istoty wolności i praw”. Katalog wymienionych w art. 31 ust. 3 Konsty-

13  Zob. wyr. TK z 28.6.2016 r., KK 31/15, OTK-A 2016, poz. 59.
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tucji RP przesłanek ma charakter zamknięty, co w efekcie uniemożliwia ich
rozszerzającą interpretację14. Do tych przesłanek należą:

1) bezpieczeństwo i porządek publiczny;
2) ochrona środowiska, zdrowia i moralności publicznej oraz
3) ochrona wolności i praw innych osób.

Interpretując przepisy Konwencji w aspekcie ewentualnych ograniczeń,
należy stwierdzić, że są one konieczne w celu ochrony przede wszystkim zdro-
wia i wolności kobiet, w sytuacji kiedy stosowana jest wobec nich przemoc.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 Konwencji, Strony umowy międzynarodowej zobowią-
zały się do przyjęcia niezbędnych regulacji prawnych lub innych rozwiązań
niezbędnych by chronić wszystkie ofiary przed kolejnymi aktami przemocy.

Konwencja w zakresie ewentualnych ograniczeń jednostki, tj. sprawców
przemocy, pozostawia stronom umowy zastosowanie niezbędnych regulacji.
W Polsce, zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, odpowiednie ograniczenia
mogą zostać wprowadzone jedynie w ustawie.

Ochrona kobiet przed przemocą wpisuje się również w zawartą w art. 40
Konstytucji RP zasadę zakazu stosowania tortur, poniżającego traktowania,
oraz karania. W ww. przepisie występuje ciąg określeń, będących objawami
przemocy, które zostały wykluczone z katalogu dozwolonych zachowań ludz-
kich. Stosowanie tortur, poniżanie oraz karanie polegają na zadawaniu bólu
drugiej osobie, zarówno w ujęciu fizycznym, jak i psychicznym. Podobnie trak-
towanie „okrutne” jest jedną z sytuacji traktowania „nieludzkiego”, obejmują-
cego oprócz zadawania bólu fizycznego oraz psychicznego, stwarzanie sytuacji
dolegliwych także z innych względów, np. moralnych, religijnych czy obycza-
jowych15.

Określona w art. 3 Konwencji definicja przemocy wobec kobiet oznacza
wszelkie akty przemocy ze względu na płeć, które powodują lub mogą pro-
wadzić do fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej szkody lub
cierpienia kobiet. Przytoczona definicja przemocy w całości koresponduje
z treścią art. 40 Konstytucji RP. Norma gwarancyjna nie została ani rozsze-
rzona, ani ograniczona przez postanowienia umowy międzynarodowej. Ustro-
jodawca w art. 40 Konstytucji RP wskazał katalog ludzkich zachowań, których
podejmowanie z mocy samej Konstytucji jest nielegalne, z uwagi na ich wymie-
rzenie przeciwko naturze człowieka i godności ludzkiej. Artykuł 40 Konstytu-

14  Zob. wyr. TK z 25.2.1999 r., K 23/98, OTK 1999, Nr 2, poz. 25.
15 P. Sarnecki, Komentarz do art. 40 Konstytucji, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczy-

pospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2004, s. 2.
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cji RP stanowi bowiem konsekwencję obowiązywania zasady ochrony godno-
ści człowieka określonej w art. 30 Konstytucji RP16. Obowiązek wdrażania sto-
sownych regulacji prawnych, zapobiegających przemocy, przemocy domowej,
w tym przestępstwom na tle seksualnym, określony w art. 16 Konwencji, jest
zgodny z treścią art. 40 Konstytucji RP.

3. Konstytucyjne gwarancje
równości a przepisy Konwencji

Równość nie została umieszczona w Rozdziale I Konstytucji RP pośród za-
sad naczelnych ustroju państwa. Znalazła ona umiejscowienie w Rozdziale II
(„Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela”) w otwierającym go
podrozdziale: „Zasady ogólne”. Oznacza to, że ustrojodawca umiejscowił za-
sadę równości jedynie w odniesieniu do wolności, praw i obowiązków, nie
traktując jej jako priorytetowej zasady ustroju państwa. Według art. 32 Kon-
stytucji RP: „Wszyscy są równi wobec prawa. Wszyscy mają prawo do równego
traktowania przez władze publiczne” (ust. 1). „Nikt nie może być dyskrymi-
nowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek
przyczyny” (ust. 2). Ogólne odniesienie do zasady równości znalazło się po-
nadto w preambule do Konstytucji, w której mowa jest o wszystkich obywa-
telach Rzeczypospolitej „równych w prawach i powinnościach wobec dobra
wspólnego – Polski”.

Zakres podmiotowy zasady równości jest bardzo szeroki. Przepis art. 32
Konstytucji RP odnosi się do wszystkich, a więc zarówno do obywateli RP, jak
i do bezpaństwowców czy cudzoziemców. Objęta jest nim każda istota ludzka,
bez względu na jej sytuację prawną17. Ponadto takie szerokie określenie stwa-
rza przesłanki do objęcia zasadą równości także wszelkiego rodzaju organiza-
cji, w tym zarówno jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, jak i osób prawnych.

Wszystkim ustrojodawca zagwarantował przestrzeganie trzech szczegóło-
wych zasad:

1) równości wobec prawa;

16  Zob. wyr. TK z 31.3.2015 r., U 6/14, OTK 2015, Nr 3, poz. 3.
17  Zob. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2012, s. 381–385; L. Garlicki, Prawo

konstytucyjne. Zarys..., op. cit., s. 96; A. Łabno, Zasada równości i zakaz dyskryminacji, [w:] L. Wi-
śniewski (red.), Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, Warszawa 2006, s. 41.
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2) prawa do równego traktowania przez władze publiczne;
3) zakazu dyskryminacji.

Zasadę niedyskryminacji sformułowano w sposób generalny. Nie przewi-
dziano od niej żadnych odstępstw ani wyjątków. Świadczy o tym zastąpienie
szczegółowych kryteriów, np. rasy, płci, urodzenia, języka itp., klauzulą „ja-
kiejkolwiek przyczyny”.

Określona w art. 32 Konstytucji RP zasada równości winna być traktowana
również jako prawo podmiotowe, przysługujące każdej jednostce. Wynika to
przede wszystkim ze sposobu zredagowania tego przepisu, a także z ujęcia,
że wszystkim gwarantuje się prawo do równego traktowania przez władze pu-
bliczne18.

Na tle innych państw, rozwiązania przyjęte w Konstytucji wyróżniają się
bardzo szerokim zakresem podmiotowym i przedmiotowym – zwraca tutaj
uwagę zwłaszcza zasada niedyskryminacji. Nie wymieniono katalogu przy-
miotów, w odniesieniu do których zabroniona jest dyskryminacja. Określono
tylko, że zakaz ten odnosi się do życia politycznego, społecznego lub gospo-
darczego oraz do „jakiejkolwiek przyczyny”. Na tle innych regulacji konsty-
tucyjnych współczesnych państw zakaz dyskryminacji został więc zakreślony
bardzo szeroko. Polska regulacja, mimo że jest nietypowa, jest bardzo prak-
tyczna i funkcjonalna. Należy jednak zauważyć, że w miejsce owego wyliczenia
zakazu dyskryminacji winny być stosowane akty prawa międzynarodowego,
a przede wszystkim art. 14 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawo-
wych wolności19. Zdaniem L. Wiśniewskiego, przepis ten będzie oddziaływał
w dwojaki sposób:

1) jako czynnik ukierunkowujący interpretację postanowień konstytucji i
2) regulacja prawnie wiążąca ustawodawcę zwykłego20.

Współcześnie zasada równości wobec prawa oznacza, że jednostki równe
pod pewnym określonym przez prawo względem należy traktować równo,
a podobne w sposób podobny. Nie oznacza to, że powinno się wszystkich

18  Por. B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009,
s. 183–185; L. Wiśniewski, Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, [w:] K. Dzia-
łocha (red.), Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Raport
wstępny, Warszawa 2004, s. 99; L. Garlicki, Komentarz do art. 32, [w:] L. Garlicki (red.), Konsty-
tucja Rzeczypospolitej Polskiej..., op. cit., t. III, s. 12.

19  Konwencja o ochronie praw człowiek i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie
4.11.1950 r., zmieniona następnie Protokołami Nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem Nr 2
(Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.).

20 L. Wiśniewski, Wolności i prawa jednostki..., op. cit., s. 101.



I. Konstytucyjne gwarancje ochrony małżeństwa...

10

traktować jednakowo21. Prawo może, a nawet powinno, różnicować obywa-
teli z uwagi na pewne indywidualne cechy (np. wiek, stan zdrowia, stan ro-
dzinny). Istota równego traktowania polega na stosowaniu takiej samej normy
do wszystkich przypadków określonych w jej hipotezie. Cały problem polega
więc na wyznaczeniu kryteriów pozwalających odróżniać dwa rodzaje reguł:
odnoszących się tylko do niektórych osób, lecz mimo to nienaruszających za-
sady równości oraz wyróżniających pewnych adresatów w sposób powodujący
ich uprzywilejowanie lub dyskryminację22. Naruszenie zasady równości poja-
wia się zatem w sytuacji, gdy wprowadzone zróżnicowania dotyczą podobnych
podmiotów (sytuacji). Wówczas konieczne staje się wskazanie, że wprowadze-
nie danego zróżnicowania jest uzasadnione, w przeciwnym wypadku należa-
łoby uznać, że ustawodawca dopuścił się konstytucyjnie zakazanej dyskrymi-
nacji23. Zawarte w Konwencji zobowiązanie do otoczenia dodatkową atencją
ochrony kobiet przed przemocą, w tym przemocą domową, z uwagi na czę-
ste narażenie na zagrożenie, np. molestowanie, gwałt, małżeństwo z przymusu
wynikające z dysproporcji, chociażby siłowej, uzasadnia w sposób wystarcza-
jący konieczność zastosowania odstępstw od zasady równości pomiędzy ko-
bietami a mężczyznami.

Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć został wprost zdefiniowany
w art. 33 Konstytucji. Zgodnie z przepisem poprzedzającym, czyli z art. 32,
wszyscy są równi i nikt nie może być dyskryminowany z żadnej przyczyny24.
Prowadzi to do wniosku, że umieszczanie w Konstytucji deklaracji równo-
ści praw kobiet i mężczyzn (obszerny art. 33)25 jest raczej zbędne. Z drugiej
strony wyraźne wskazanie równouprawnienia kobiet może pozytywnie wpły-

21  Zob. R. Wieruszewski, Zasada równości i niedyskryminacji..., op. cit., s. 76–77.
22  Zob. szersze ujęcie tych problemów: J. Falski, Ewolucja wykładni zasady równości w orzecz-

nictwie Trybunału Konstytucyjnego, PiP 2000, z. 1, s. 49 i n.
23 L. Garlicki, Komentarz do art. 32, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja..., op. cit., t. III, s. 10–11.
24  Zob. wyr. TK z 12.7.2016 r., SK 40/14, OTK-A 2016, poz. 57.
25  Artykuł 33 Konstytucji RP: „1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe

prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. 2. Kobieta i mężczyzna mają
w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagra-
dzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stano-
wisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń”. Zdaniem P. Sarnec-
kiego ten artykuł, nader rozbudowany i pozbawiony w świetle przepisu poprzedniego większego
ładunku normatywnego, może służyć jako przykład dążności do kompromisu i częściowo wyja-
śnia nadmierną objętość nowego aktu konstytucyjnego. Zob. P. Sarnecki, Idee przewodnie Kon-
stytucji..., op. cit., s. 13.
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nąć na eliminowanie przejawów ich faktycznej dyskryminacji. Przepis art. 33
można więc uznać za element wychowawczy Konstytucji RP26.

Konwencja, a w szczególności jej art. 4, podkreśla jedynie konieczność
praktycznego stosowania zasady równości i niedyskryminacji. Zatem należy
wskazać, że analiza treści Konwencji w oparciu o treść Konstytucji – w szcze-
gólności art. 32 i 33 Konstytucji RP – nie wskazuje na istniejące sprzeczności
pomiędzy ww. umową międzynarodową a ustawą zasadniczą. Wręcz przeciw-
nie, treść Konwencji wzmacnia i uszczegóławia gwarancje konstytucyjne.

4. Cele i znaczenie Konwencji w systemach
prawnych państw sygnatariuszy

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec
kobiet i przemocy domowej stanowi akt o charakterze ogólnej deklaracji na-
kreślającej kierunki działania i dążeń poszczególnych państw sygnatariuszy.
Konwencje Rady Europy służą zbliżaniu państw członkowskich, w tym przede
wszystkim unifikacji rozwiązań poszczególnych systemów prawnych, poprzez
ustalanie jednolitych lub chociażby wysoce zbliżonych standardów w grupie
państw europejskich. Co więcej, konwencje projektowane są zazwyczaj w od-
wołaniu do licznych innych aktów prawnych, konwencji, międzynarodowych
paktów czy umów. Sama konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy
wobec kobiet i przemocy domowej odwołuje się do kilkunastu innych źró-
deł, w tym m.in. do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Poli-
tycznych27, Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie likwidacji wszel-
kich form dyskryminacji kobiet28 czy też Konwencji o prawach osób niepełno-
sprawnych29.

26  Zob. W. Zakrzewski, Podstawowe wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela,
[w:] W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2014, s. 166; A. Bisztyga, Równy status
kobiet i mężczyzn – nowe wyzwanie dla polskiego legislatora. Aspekt konstytucyjny, [w:] H. Zięba-
-Załucka, M. Kijowski (red.), Zasada równości w prawie, Rzeszów 2004, s. 22–31.

27  Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym
Jorku 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167).

28  Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet przyjęta przez Zgro-
madzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 18.12.1979 r. (Dz.U. z 1982 r. Nr 10, poz. 71).

29  Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych sporządzona w Nowym Jorku 13.12.2006 r.
(Dz.U. z 2012 r. poz. 1169).
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Sygnatariusze Konwencji już w samej preambule wyraźnie podkreślają, że
potępiają wszelkie formy i przejawy przemocy wobec kobiet oraz przemocy
domowej, uznając ich brak jako warunek sine qua non równości kobiet i męż-
czyzn oraz wyraz końca dominacji płciowej i dyskryminacji. Ponadto, wyraź-
nie podkreślono także konieczność takiego działania poszczególnych państw,
tak w wymiarze prawnym, jak i faktycznym, by możliwie maksymalnie ogra-
niczyć jakiekolwiek drastyczne formy przemocy, jak molestowanie seksualne,
gwałt, małżeństwo z przymusu, a nawet okaleczanie narządów płciowych. Pod-
kreślenia wymaga fakt, że zakres Konwencji nie ogranicza się jedynie do ko-
biet, lecz dotyczy wszystkich ofiar przemocy domowej, co powoduje, że ma ona
w istocie uniwersalny charakter i może stanowić źródło ochrony dla wszyst-
kich dotkniętych przemocą osób.

Realizacja celów Konwencji podejmowana jest na wielu obszarach. Sygna-
tariusze wskazali, że realizacja celów podejmowana będzie m.in. poprzez dzia-
łania umacniające samodzielną pozycję kobiet, wykreowanie wzorcowych ram
polityki i działań na rzecz ochrony i wsparcia ofiar przemocy, ale również
w formie współpracy międzynarodowej, skierowanej na eliminację zjawiska
przemocy. Skutecznej realizacji postawionych w treści Konwencji celów służyć
ma przede wszystkim specjalny mechanizm monitorowania.

Podstawowe źródło ochrony prawnej dla osób będących ofiarami prze-
mocy stanowią oczywiście regulacje krajowe. W Polsce, obok podstawowych
zasad, praw i wolności człowieka i obywatela wyrażonych w treści Konstytu-
cji, istnieje także wiele aktów prawnych oraz innych regulacji gwarantujących
odpowiednią ochronę prawną oraz określających procedurę ochrony30. Wśród
nich wymienić można m.in. ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzi-
nie31, Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–
–202032, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Ze-

30  Odpowiednie postanowienia w zakresie ochrony praw i wolności jednostek, w szczególno-
ści w obszarze zjawiska szeroko rozumianej przemocy, ujęte zostały m.in. w ustawie z 25.2.1964 r.
– Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.); ustawie z 6.6.1997 r. –
Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1137); ustawie z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.
z 2016 r. poz. 930); ustawie z 6.4.1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 355 ze zm.); ustawie
z 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 239
ze zm.).

31  Ustawa z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015 r.
poz. 1390).

32  Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020, zgodnie z tre-
ścią umieszczoną na: https://ms.gov.pl/Data/Files/_public/ppwr/krajowy_program/krajowy-pro-
gram-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-na-lata-2014-2020.pdf.
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społu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie33, czy
też rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardu
podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla
ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrod-
kach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edu-
kacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób
prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne34.

Większość nowoczesnych demokratycznych państw europejskich, po-
mimo pełnej autonomii w zakresie określania prawnych ram ochrony ofiar
przemocy i przeciwdziałania takim zjawiskom, mając na względzie istotę i skalę
problemu, zobowiązało się do przestrzegania i inkorporowania rozwiązań
określonych w Konwencji. Wynika to z faktu, że efektywne rozwiązanie tego
problemu może odbywać się w ramach spójnego międzynarodowego działa-
nia i wysiłku. W tym kontekście postanowienia Konwencji zobowiązują sygna-
tariuszy do podejmowania wszelkich środków niezbędnych do promowania
i ochrony wszystkich do życia wolnego od przemocy w sferze publicznej i pry-
watnej. Warto podkreślić, że w myśl postanowień art. 4 Konwencji, po stro-
nie państw, które do niej przystąpiły, powstał także prawny obowiązek przy-
jęcia bez zbędnej zwłoki odpowiednich regulacji i gwarancji na najwyższym –
konstytucyjnym poziomie. Realizacja tego obowiązku ma zostać zrealizowana
poprzez wpisanie do krajowych konstytucji lub innego właściwego ustawo-
dawstwa zasady równości kobiet i mężczyzn oraz zapewnienie stosowania tej
zasady w praktyce, jak również zakazanie dyskryminacji kobiet pod rygorem
sankcji.

33  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 28.1.2011 r. w sprawie Zespołu Mo-
nitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Dz.U. Nr 28, poz. 146).

34  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22.2.2011 r. w sprawie standardu
podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy
w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowa-
dzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz
kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz.U. Nr 50, poz. 259).



I. Konstytucyjne gwarancje ochrony małżeństwa...

14

5. Formy ochrony i zapobiegnia
naruszania praw i wolności

Realizacja ochrony praw jednostki przed zjawiskiem przemocy, poza dzia-
łaniami prawnymi, podejmowana jest także – w oparciu o postanowienia Kon-
wencji – na wielu innych obszarach, takich jak działania prospołeczne czy edu-
kacja kulturowa. W praktyce działania te wymagają podejmowania aktywno-
ści poprzez:

1) podnoszenie świadomości;
2) edukację;
3) zapewnienie pomocy ze strony profesjonalnie przygotowanych specja-

listów;
4) tworzenie i wdrażanie programów zapobiegawczych i programów lecze-

nia, jak i
5) odpowiedni udział i pomoc sektora prywatnego i mediów.

Pierwsza ze wskazanych form działania – podnoszenie świadomości – re-
alizowana powinna być w myśl art. 13 Konwencji, poprzez regularną pro-
mocję i realizację (na wszystkich szczeblach samorządowych i rządowych)
programów na rzecz podnoszenia świadomości. Szczególne znaczenie w pro-
cesie prawidłowej realizacji tej formy działania odgrywają w praktyce kra-
jowe i międzynarodowe instytucje ochrony praw człowieka oraz instytucje do
spraw równego traktowania35. Ponadto odpowiedni udział w procesie podno-
szenia świadomości odgrywają również organizacje pozarządowe, szczególnie
te wspierające ochronę i pozycję kobiet.

Z kolei w zakresie działań o charakterze edukacyjnym (art. 14 Konwencji)
strony zobowiązały się do wprowadzenia do programów nauczania, na każdym
z etapów edukacji, dostosowanych „do etapu rozwoju uczniów treści dotyczą-
cych równości kobiet i mężczyzn, niestereotypowych ról społeczno-kulturo-
wych, wzajemnego szacunku, rozwiązywania konfliktów w relacjach między-
ludzkich bez uciekania się do przemocy, przemocy wobec kobiet ze względu
na płeć oraz gwarancji nienaruszalności osoby”. Działalność proedukacyjna

35  Dla przykładu warto w tym miejscu wskazać, że już w 2004 r. przy Komendancie Głównym
Policji oraz przy komendantach wojewódzkich i stołecznym Policji utworzona została instytucja
pełnomocników ds. ochrony praw człowieka, zaś w MSWiA powołany został specjalny Zespół
ds. Ochrony Praw Człowieka. Podobne stanowiska utworzone zostały także na innych szczeblach,
np. Pełnomocnik Komendanta Głównego Straży Granicznej ds. Ochrony Praw Człowieka i Rów-
nego Traktowania czy też Pełnomocnik Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.



5. Formy ochrony i zapobiegnia naruszania praw...

15

jest o tyle istotna, że jej odpowiednie i efektywne wdrożenie implikuje mniejsze
koszty oraz mniejsze merytoryczne obciążenie na dalszych etapach ochrony
naruszeń praw i wolności. Innymi słowy, edukacja powinna być traktowana
jako swoistego rodzaju inwestycja w przyszłość, a w praktyce także jako naj-
bardziej rzeczywista forma realizacji celów postawionych w Konwencji.

Kolejną formą działań skierowanych na ochronę i zapobieganie naruszania
praw i wolności jest proces szkolenia specjalistów (art. 15 Konwencji). Dzia-
łanie to przejawia się w organizowaniu szkoleń, skierowanych do osób zawo-
dowo zajmujących się problematyką przemocy, a zwłaszcza mających kontakt
z ofiarami lub sprawcami aktów przemocy36. Zakres przedmiotowy szkoleń
realizowanych w oparciu o Konwencję, skoncentrowany ma być na „zapo-
bieganiu oraz wykrywaniu aktów przemocy, równości kobiet i mężczyzn, po-
trzeb i praw ofiar przemocy oraz sposobów zapobiegania wtórnej wiktymiza-
cji” (art. 15 ust. 1 Konwencji).

Ostatnią z form działania wspierającego szeroko rozumianą ochronę praw
i wolności są realizowane przez państwa sygnatariuszy Konwencji tzw. pro-
gramy zapobiegawcze i programy leczenia. W tym kontekście strony zobowią-
zały się do przyjęcia odpowiednich i niezbędnych środków ustawodawczych
wspierających programy, skoncentrowane na nauczeniu sprawców przemocy
domowej przyjmowania pożądanych reakcji w kontaktach interpersonalnych.
Zadanie to realizowane jest w Polsce w oparciu o ustanowiony przez Radę
Ministrów w formie uchwały Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie na lata 2014–202037. Przyjęty program ma na celu „zintensyfiko-
wanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w ro-
dzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób do-
tkniętych przemocą w rodzinie, zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec
osób stosujących przemoc w rodzinie oraz zwiększenie poziomu kompetencji
przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie w celu podniesienia jakości i dostępności
świadczonych usług”.

Istotne znaczenie w zakresie realizacji postanowień i celów Konwencji
przypisać należy ścisłej współpracy i wsparciu ze strony podmiotów sektora

36  Szkolenia w zakresie przeciwdziałania różnym formą przemocy organizowane są w znacz-
nej mierze przez organizacje pozarządowej, w tym fundacje, stowarzyszenia czy instytuty. Istotne
znaczenie w tym zakresie odgrywa na obszarze Polski Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Prze-
mocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

37  Uchwała Nr 76 Rady Ministrów z 29.4.2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na lata 2014–2020 (M.P. z 2014 r. poz. 445).
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prywatnego i mediów. Realizacja tego postulatu odbywa się nie tylko poprzez
wsparcie finansowe lub rzeczowe ze strony krajowych i międzynarodowych
podmiotów prywatnych, instytucji i korporacji, ale również obejmowanie pa-
tronatem medialnym lub eksperckim licznych programów i eventów szkole-
niowych. Nadto, współpraca z sektorem technologii informacyjnych i komu-
nikacyjnych oraz mediami stanowi jedną z form gwarancji masowej realizacji
podstawowych założeń i celów Konwencji.

Podsumowując, należy wskazać, że o ile trzon norm gwarantujących
ochronę praw i wolności jednostki przed szeroko rozumianą przemocą sta-
nowią przede wszystkim regulacje krajowe, o tyle postanowienia Konwencji
– mimo jej deklaratoryjnego charakteru – wymuszają na państwach sygna-
tariuszach odpowiednie kierunki i formy działania. Realizacja wspólnej poli-
tyki ochrony praw i wolności jednostki, w tym dążenie do co najmniej usta-
wowego zagwarantowania podstawowych praw i wolności jednostki, podkre-
śla znaczenie Konwencji nie tylko w wymiarze lokalnym (państwowym), ale
przede wszystkim międzynarodowym.

6. Konkluzje

Z przeprowadzonej analizy wynika, że Konwencja jest zgodna z art. 2,
art. 18, art. 30, art. 31, art. 33 ust. 1, art. 40 i art. 41 ust. 1 Konstytucji RP.
Określony w Konwencji zakaz stosowania przemocy, w tym przemocy domo-
wej, molestowania seksualnego, zawierania związków małżeńskich pod przy-
musem, popełniania przestępstw w imię „honoru” wpisuje się w konstytucyjne
gwarancje ochrony małżeństwa, rodziny i rodzicielstwa oraz ochrony jedno-
stek przed przemocą. Należy wyraźnie podkreślić, że Konstytucja gwarantuje
ochronę przed przemocą. Nie ma przeszkód do stanowienia przepisów szcze-
gólnych w zakresie promowania życia wolnego od przemocy, w szczególno-
ści w stosunku do kobiet. Tego typu przepisy zawiera Konwencja. Ponadto,
zawarte w Konwencji zobowiązanie do otoczenia dodatkową atencją ochrony
kobiet przed przemocą, w tym przemocą domową, z uwagi na możliwe zagro-
żenia, np. molestowanie, gwałt, małżeństwo z przymusu, jest uzasadnionym
konstytucyjnie odstępstwem od zasady równości.

Podkreślić należy, że postanowienia Konwencji wyznaczają podstawowe
cele i kierunki działania państwa w zakresie ochrony praw i wolności jednostki
i w tym zakresie w pełni korespondują z wartościami określonymi w Konsty-
tucji RP. W efekcie, przyjęte w treści Konwencji obszary wspólnego działania
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państw sygnatariuszy, jak też polityka monitorowania skali i obszarów zagro-
żeń, przyczynią się do jeszcze bardziej skutecznej realizacji polityki ochrony
praw jednostki, w tym przeciwdziałania wieloaspektowemu zjawisku prze-
mocy (siłowej, seksualnej, słownej etc.).


